
         Доопрацьовано 06.06.2022 

                                                                     ПРОЄКТ № 1088 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _____________ 2022 року      № ____ 
 

Про передачу КП «Теплоенергетик» 

у постійне користування  

земельних ділянок по  

місту Кропивницькому 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 19, 123, 186 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України  

«Про землеустрій», законами України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний земельний кадастр», 

розглянувши заяви КП «Теплоенергетик» та проєкти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,1615 га по вул. Хабаровській, 5 для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

1.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,1615 га (кадастровий № 3510100000:42:370:0072)  

по вул. Хабаровській, 5 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

1.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Хабаровській, 5 (кадастровий  

№ 3510100000:42:370:0072) загальною площею 0,1615 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1615 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 



  

                                                      2 

2. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0676 га по вул. Пацаєва, 11-а для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

2.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0676 га (кадастровий № 3510100000:37:316:0189)  

по вул. Пацаєва, 11-а для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

2.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Пацаєва, 11-а (кадастровий  

№ 3510100000:37:316:0189) загальною площею 0,0676 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0676 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

3. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0566 га по вул. Героїв України, 26-в для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

3.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0566 га (кадастровий № 3510100000:37:335:0110)  

по вул. Героїв України, 26-в для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

3.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Героїв України, 26-в (кадастровий  

№ 3510100000:37:335:0110) загальною площею 0,0566 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0566 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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4. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,1224 га по вул. Космонавта Попова, 11-а для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

4.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,1224 га (кадастровий № 3510100000:37:316:0186)  

по вул. Космонавта Попова, 11-а для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

4.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Космонавта Попова, 11-а (кадастровий  

№ 3510100000:37:316:0186) загальною площею 0,1224 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1224 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
 

5. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0545 га по вул. Комарова, 19-а для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

5.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0545 га (кадастровий № 3510100000:33:301:0109)  

по вул. Комарова, 19-а для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

5.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Комарова, 19-а (кадастровий  

№ 3510100000:33:301:0109) загальною площею 0,0545 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0545 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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6. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,1277 га по вул. Миру (біля будинку № 8) для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

6.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,1277 га (кадастровий № 3510100000:14:114:0086)  

по вул. Миру (біля будинку № 8) для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

6.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Миру (біля будинку № 8) (кадастровий  

№ 3510100000:14:114:0086) загальною площею 0,1277 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1277 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

7. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,4220 га по вул. Юрія Бутусова, 23 для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

7.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,4220 га (кадастровий № 3510100000:34:250:0149)  

по вул. Юрія Бутусова, 23 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

7.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Юрія Бутусова, 23 (кадастровий  

№ 3510100000:34:250:0149) загальною площею 0,4220 га (у тому числі по 

угіддях: 0,4220 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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8. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 1,0774 га по вул. Сергія Гришина, 23/16 для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

8.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 1,0774 га (кадастровий № 3510100000:34:250:0148)  

по вул. Сергія Гришина, 23/16 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

8.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Сергія Гришина, 23/16 (кадастровий  

№ 3510100000:34:250:0148) загальною площею 1,0774 га (у тому числі по 

угіддях: 1,0774 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

9. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,4571 га по вул. Волкова, 5-б для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій (вид використання – для розміщення 

комплексу будівель). 
 

9.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,4571 га (кадастровий № 3510100000:37:306:0135)  

по вул. Волкова, 5-б для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

9.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Волкова, 5-б (кадастровий  

№ 3510100000:37:306:0135) загальною площею 0,4571 га (у тому числі по 

угіддях: 0,4571 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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10. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,2164 га по вул. Комарова, 6 для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій (вид використання – для розміщення 

комплексу будівель). 
 

10.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,2164 га (кадастровий № 3510100000:39:324:0124)  

по вул. Комарова, 6 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

10.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Комарова, 6 (кадастровий  

№ 3510100000:39:324:0124) загальною площею 0,2164 га (у тому числі по 

угіддях: 0,2164 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

11. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,2104 га по вул. Полтавській, 24-б для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

11.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,2104 га (кадастровий № 3510100000:20:135:0064)  

по вул. Полтавській, 24-б для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

11.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Полтавській, 24-б (кадастровий  

№ 3510100000:20:135:0064) загальною площею 0,2104 га (у тому числі по 

угіддях: 0,2104 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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12. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,2751 га по вул. Андрія Матвієнка, 3-в для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

12.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,2751 га (кадастровий № 3510100000:28:171:0105)  

по вул. Андрія Матвієнка, 3-в для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

12.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Андрія Матвієнка, 3-в (кадастровий  

№ 3510100000:28:171:0105) загальною площею 0,2751 га (у тому числі по 

угіддях: 0,2751 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

13. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0772 га по вул. Космонавта Попова, 21-б для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

13.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0772 га (кадастровий № 3510100000:37:329:0155)  

по вул. Космонавта Попова, 21-б для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

13.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Космонавта Попова, 21-б (кадастровий  

№ 3510100000:37:329:0155) загальною площею 0,0772 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0772 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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14. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,3482 га по вул. Генерала Родимцева, 92-в для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

14.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,3482 га (кадастровий № 3510100000:44:343:0048)  

по вул. Генерала Родимцева, 92-в для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

14.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Генерала Родимцева, 92-в (кадастровий  

№ 3510100000:44:343:0048) загальною площею 0,3482 га (у тому числі по 

угіддях: 0,3482 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

15. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0815 га по вул. Юрія Коваленка, 9-а для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

15.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0815 га (кадастровий № 3510100000:37:316:0185)  

по вул. Юрія Коваленка, 9-а для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

15.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Юрія Коваленка, 9-а (кадастровий  

№ 3510100000:37:316:0185) загальною площею 0,0815 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0815 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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16. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки у постійне користування загальною площею 0,0250 га по  

вул. Салганні Піски, 14 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

16.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0250 га (кадастровий № 3510100000:45:404:0006)  

по вул. Салганні Піски, 14 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

16.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Салганні Піски, 14 (кадастровий  

№ 3510100000:45:404:0006) загальною площею 0,0250 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0250 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

17. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0863 га по вул. Соборній, 22 для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій (вид використання – для розміщення 

комплексу будівель). 
 

17.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0863 га (кадастровий № 3510100000:33:301:0108)  

по вул. Соборній, 22 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

17.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Соборній, 22 (кадастровий  

№ 3510100000:33:301:0108) загальною площею 0,0863 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0863 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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18. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,1521 га по вул. Глинки, 1-б для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій (вид використання – для розміщення 

комплексу будівель). 
 

18.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,1521 га (кадастровий № 3510100000:33:301:0107)  

по вул. Глинки, 1-б для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

18.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Глинки, 1-б (кадастровий  

№ 3510100000:33:301:0107) загальною площею 0,1521 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1521 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

19. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0112 га по вул. Добровольського, 2 для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

19.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0112 га (кадастровий № 3510100000:06:063:0014)  

по вул. Добровольського, 2 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

19.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Добровольського, 2 (кадастровий  

№ 3510100000:06:063:0014) загальною площею 0,0112 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0112 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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20. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0180 га по вул. Генерала Жадова, 19-б для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

20.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0180 га (кадастровий № 3510100000:37:329:0157)  

по вул. Генерала Жадова, 19-б для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

20.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Генерала Жадова, 19-б (кадастровий  

№ 3510100000:37:329:0157) загальною площею 0,0180 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0180 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

21. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0202 га по вул. Генерала Жадова, 27-б для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

21.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0202 га (кадастровий № 3510100000:37:329:0158)  

по вул. Генерала Жадова, 27-б для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

21.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Генерала Жадова, 27-б (кадастровий  

№ 3510100000:37:329:0158) загальною площею 0,0202 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0202 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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22. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0492 га по вул. Космонавта Попова, 18 для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

22.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0492 га (кадастровий № 3510100000:37:329:0156)  

по вул. Космонавта Попова, 18 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

22.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Космонавта Попова, 18 (кадастровий  

№ 3510100000:37:329:0156) загальною площею 0,0492 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0492 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

23. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0434 га по вул. Академіка Тамма, 12 для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

23.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0434 га (кадастровий № 3510100000:41:331:0068)  

по вул. Академіка Тамма, 12 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

23.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Академіка Тамма, 12 (кадастровий  

№ 3510100000:41:331:0068) загальною площею 0,0434 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0434 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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24. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,2640 га по вул. Академіка Корольова, 11 для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

24.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,2640 га (кадастровий № 3510100000:34:280:0073)  

по вул. Академіка Корольова, 11 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

24.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Академіка Корольова, 11 (кадастровий  

№ 3510100000:34:280:0073) загальною площею 0,2640 га (у тому числі по 

угіддях: 0,2640 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

25. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,2997 га по вул. Лінія 1-а, 4-а для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій (вид використання – для розміщення 

комплексу будівель). 
 

25.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,2997 га (кадастровий № 3510100000:50:426:0127)  

по вул. Лінія 1-а, 4-а для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

25.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Лінія 1-а, 4-а (кадастровий  

№ 3510100000:50:426:0127) загальною площею 0,2997 га (у тому числі по 

угіддях: 0,2997 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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26. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,1053 га по вул. Робочій, 2 для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій (вид використання – для розміщення 

комплексу будівель). 
 

26.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,1053 га (кадастровий № 3510100000:40:333:0016)  

по вул. Робочій, 2 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

(вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

26.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Робочій, 2 (кадастровий  

№ 3510100000:40:333:0016) загальною площею 0,1053 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1053 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

 

27. Затвердити комунальному підприємству «Теплоенергетик» проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

загальною площею 0,0240 га по вул. Добровольського, 1 для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель). 
 

27.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0240 га (кадастровий № 3510100000:06:063:0015)  

по вул. Добровольського, 1 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для розміщення комплексу будівель). 
 

27.2. Передати комунальному підприємству «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Добровольського, 1 (кадастровий  

№ 3510100000:06:063:0015) загальною площею 0,0240 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0240 га – землі, що використовуються для технічної інфраструктури) 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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28. Комунальному підприємству «Теплоенергетик» зареєструвати право 

на земельні ділянки, передані у постійне користування, згідно з чинним 

законодавством України. 
 

29. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар’я Корець 35 83 56 
 

 



  
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1088 

«Про передачу КП «Теплоенергетик» у постійне користування земельних ділянок  

по місту Кропивницькому» 

Заявник КП «Теплоенергетик» 

Місце розташування (адреса) 27 об’єктів по місту Кропивницькому 

Вид користування постійне користування  

Цільове призначення  для розміщення комплексу будівель (котельні) 

Наявність нерухомого майна комунальне 

Результат розгляду/пропозиції 

постійної комісії Кропивницької 

міської ради з питань екології, 

земельних відносин та 

комунальної власності 

____________, протокол № ____ від ___________   

 

 Мета прийняття рішення 

Даний проєкт рішення підготовлений з метою належного оформлення 

землекористування згідно з чинним законодавством, забезпечення ефективного 

використання земель міста та залучення коштів до місцевого бюджету. 
 

 Посилання на законодавство  
 Відповідно до пункту а) частини 2 статті 92 Земельного кодексу України, права 

постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності 

набувають підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної 

власності. 

 Відповідно до статті 123 Земельного кодексу України земельні ділянки державної та 

комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого 

майна, що перебувають у державній чи комунальній власності, передаються особам, 

зазначеним у пункті "а" частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного 

користування. 

 Рішення органів місцевого самоврядування приймається на підставі проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі: 

надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення; 

формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання). 

 

Начальник управління         Роман ЛУНГОЛ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n783

